
Zápisnica z rokovania Výboru č. 5 MZ v Žiline. 
 
 
 
 
 
Prítomní:   Ing. Žilinčík S., Ing. Ján Ničík,  
Výbor č. 5 poslancov Mestského zastupiteľstva sa na svojom septembrovom zasadnutí  
zaoberal požiadavkami prítomných občanov a rozdelením pohotovostného fondu poslancov.  
Jednotlivé požiadavky sú uvedené nižšie. 
 
 

• Opätovnou požiadavkou o výsadbu zelene na sídlisku Hájik  
• Žiadosťou o poskytnutie sponzorského príspevku z pohotovostného fondu 

poslancov MZ pre Športcentrum Žilina – silový trojboj, z dôvodu, že jeho 
členmi sú 4 pretekári z Hájika. 

• Žiadosťou  o poskytnutie príspevku na veterinárnu starostlivosť a krmivo pre 
túlavé mačky. 

 
Poslanci sa rozhodli nasledovne: 
 

• Požiadavka na výsadbu zelene bola postúpená na príslušný odbor mesta a bola 
dohodnutá obhliadka za účasti zamestnancov odboru životného prostredia. 

• Poslanci sa rozhodli prispieť sumou 100 eur na túlavé mačky a sumou 100  pre 
Šporcetrum Žilina ŠCŽ. 

 
 
V Žiline, 30.9.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Stanislav Žilinčík v.r.                   Ing. Ján Ničík v.r.                 Ing. Marián Janušek v.r. 
   sekretár Výboru č. 5 MZ                predseda Výboru č. 5 MZ       člen Výboru č. 5 MZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Športcentrum Žilina ŠCŽ, Lieňová 15/9 Mojšová Lúčka 01001 Žilina, IČO: 
37907166 tel: 0911 804 558 
 
                                                                            
                                                                Mesto Žilina   
                                                                Poslanec za mestskú časť Žiliny  - Hájik  
                                                                Ing. Stanislav Žilinčík  
                                                                                          
                                                                           03.10.2014 v Žiline  
VEC: 
Žiadosť o dotáciu   
 
   V prvom rade nám dovoľte, aby sme sa Vám v skratke predstavili. Sme združenie 
športového klubu Silového trojboja a tlaku na lavičke, ktoré zastrešuje pretekárov zo 
Žilinského kraja v tomto športe.  Náš klub bol založený v roku 2002 a počas svojej činnosti 
vychoval niekoľko násobných majstrov sveta, majstrov Európy, ako aj niekoľko násobných 
Slovenských, Európskych a svetových rekordmanov.    
   
     Našim členom sa od roku 2013  stal aj nádejný pretekár  z mestskej časti Hájik  Peter 
Sakala ml., ktorý  už úspešne absolvoval niekoľko domácich, ale aj zahraničných podujatí 
v Silovom trojboji a tlaku na lavičke. 
 
     Medzi  jeho najvýznamnejšie úspechy patrí  titul Majstra Slovenska  v Silovom trojboji 
a tlaku na lavičke 2014.  Peter úspešne reprezentoval Slovensko aj na medzinárodnom 
podujatí, a to na Majstrovstvá Česka a Slovenska v Silovom trojboji a tlaku na lavičke 2014, 
kde vybojoval 1. miesto, ďalej 1. miesto na Česko- Slovenskom pohári 2014. 
V súčasnosti je jeho najvýznamnejší úspech z Majstrovstiev Európy, na ktoré sa Peter Sakala 
nominoval vďaka svojim výborným výsledkom. Na tomto  významnom  podujatí Peter 
vybojoval v každej zo samotných disciplín prvenstvo ( tlak na lavičke, drep, mŕtvy ťah ) a stal 
sa tak absolútnym Majstrom Európy 2014 v kategórii dorast.    
   
    Keďže ide o mladistvého  pretekára a jeho finančné možnosti sú momentálne obmedzené, 
chceme Vás touto formou požiadať o  finančnú podporu  na  financovanie  prípravy na 
blížiaci sa Svetový pohár, ktorý sa uskutoční  24.11. - 30.11.2014  v Bratislave,  na ktorý sa 
momentálne pretekári pripravujú.  Finančné prostriedky budú použité na  výživové doplnky, 
dresy, cestovné + štartovné.   
 
     Dúfame, že aj  prostredníctvom Vašej finančnej podpory budeme môcť aj naďalej úspešne 
reprezentovať Slovenskú republiku a robiť dobré meno mestu Žilina a Vašej obci. 
 
     Za podporu Vám veľmi pekne ďakujeme.  
     S pozdravom  
 
               
 
 
       Ján Siska  
     Predseda a tréner oddielu ŠCŽ 



 
 
 


	Zápisnica z rokovania Výboru č. 5 MZ v Žiline.

